Hybride
onderwijs

Algemeen
Docent is thuis
Wanneer de docent vanwege COVID-19
gerelateerde klachten niet naar school kan
komen, maar wel kan werken, verzorgt de
docent de les via Microsoft Teams. De leerlingen
volgen de les in een ruimte op school. Wanneer

camera die gericht is op het bord

en het voeren van uitdagende

huis de lessen mee kunnen

en/of op de docent. Via de laptop of

onderwijsleergesprekken hoeven

volgen, worden geacht

de vaste desktop kunnen docent en

niet online gedeeld te worden.

hier vertrouwelijk en

leerling met elkaar chatten via de
chatfunctie in Microsoft Teams.

Fysiek les
versus online
les

verantwoordelijk mee om te

Beeld- en
geluid

gaan.
•

Er worden geen beeld- en/of
geluidsopname(n) gemaakt en

Er mogen webcams in de klassen

gedeeld (dit is strafbaar).

aanwezig zijn (de docent heeft altijd
controle over het beeld en geluid

BIJ STREAMEN DOCENT

en kan deze functies te allen tijde

•

De leerlingen zien via de

de online les een randuur betreft en er genoeg

Het deelnemen aan een online les

uitzetten). Wanneer het geluid

reistijd is, kan in een enkel geval besloten

zal niet altijd gelijk zijn aan het

in het lokaal aanstaat, mogen de

worden dat de les vanuit huis gevolgd mag

volgen van een fysieke les. In de

leerlingen in de klas ook hoorbaar

worden.

levende uitwisseling en verbinding

zijn voor de leerlingen thuis. Ons

Doordat de eigen vakdocent de les verzorgt,

ligt de kracht van ons onderwijs.

advies is om dit te beperken en

gaat geen lestijd verloren aan overdracht, wordt

Dit is niet één op één om te zetten

alleen de docent in woord (en beeld)

desktop.

ingehaakt op de voorkennis van de leerling

in een online setting. Dit kost tijd

in contact te laten hebben met de

De docent thuis heeft een

en kan de lesstof volgens planning worden

en oefening waar we uiteraard

thuiszittende leerlingen. Het is niet

teamvergadering aangemaakt

aangeboden.

aandacht voor hebben. Het online

toegestaan om leerlingen of derden

waardoor de leerling verbinding

Een aantal lokalen is gebruiksklaar gemaakt voor

onderwijs heeft in eerste instantie

in beeld te brengen en om geluid- en

kan maken met de docent.

deze vorm van onderwijs. In deze lokalen is een

als doel om de leerling te laten

beeldopnamen te maken.

Leerlingen die vanuit huis de

extra camera en microfoon aanwezig. De klas

aanhaken bij de lesstof, structuur

en docent kunnen met elkaar praten en kunnen

te bieden tijdens een thuiswerkdag

elkaar zien. Leerlingen die de les vanuit huis

en om de leerling in contact

volgen, kunnen via Microsoft Teams ook door de

te brengen met de docent om

BIJ ONLINE BIJWONEN VAN LES

docent uitgenodigd worden. We streven ernaar

instructie/feedback te krijgen en/of

•

om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan.

verduidelijkende vragen te kunnen

Leerling is thuis
Wanneer de leerling niet naar school kan komen
vanwege (milde) klachten (zie richtlijnen RIVM
& beslisboom), maar zich wel fit genoeg voelt,
dan is het mogelijk om online de lessen bij te

stellen.

Kwetsbare
thema’s niet
online

roosterwebsite in welk lokaal de

De webcam van de leerling staat

De leerlingen nemen plaats in
het lokaal.

•

Werkafspraken
•

les gestreamd wordt.
•

Eén leerling logt in op de

les volgen, nemen ook deel.
•

Een eventuele bijzitter ziet
toe op orde en netheid in het
lokaal.

•

Wanneer er geen bijzitter is,

aan.

wordt de klas (bovenbouw)

De leerling is bij aanvang van

geacht hier juist mee om te

de lestijd online aanwezig in

gaan.

Microsoft Teams.
•
•

De leerling is gedurende het

Wanneer werkafspraken niet

gehele lesuur aanwezig.

nagekomen worden, volgt een

De leerling kan via de chat van

gesprek waarbij ook ouders

Microsoft Teams vragen stellen.

uitgenodigd kunnen worden.

De leerling heeft een actieve

In het specifieke geval van zonder

wonen. In de instructiekaarten voor leerlingen

In de schoolse situatie waarin de

staat beschreven welke stappen doorlopen

leerlingen en de docent in een

houding, heeft een werkplek en

toestemming maken, publiceren

moeten worden.

lokaal aanwezig zijn, creëren we

wordt niet afgeleid.

en/of verspreiden van beeld- en/

Het doel van het digitaal deelnemen aan

een zo veilig mogelijk leerklimaat

de les is dat het leerritme zo veel mogelijk

waardoor we in verbinding met

gehandhaafd blijft en dat er contact is tussen

elkaar de ruimte ervaren om

leerling en docent waardoor de leerling beperkt

ons op allerlei wijzen te uiten

hinder ondervindt van het thuiszijn. Door het
contactmoment kan de leerling instructie en
feedback van de docent ontvangen waardoor de

geluid gestreamd wordt naar de

leerling betrokken blijft bij het onderwijsproces.

thuisomgeving van leerlingen. We

De leerling logt in via Microsoft Teams en

kiezen ervoor om de docent de regie

maakt verbinding met de klas. De leerling krijgt

te laten houden in dit proces. Het

instructie van de docent en kan gedurende het
lesuur net als de leerlingen in de klas werken
aan de lesstof. In de klas staat een laptop met

van maatschappelijke discussies

•

•

Na de instructie vindt een 1

e

of geluidsopnamen binnen het

check plaats: kan de leerling

domein van de school volgen we

aan de slag?

de wettelijke afspraken. Dit houdt

Aan het einde van de les vindt

in dat er altijd een gesprek volgt

om tot ontwikkeling te komen.

een 2 check plaats: is huiswerk

met de maker en/of verspreider en

Dit ontbreekt wanneer beeld en

duidelijk?

ouders over consequenties (time

De docent heeft tijdens de

out, schorsen, aangifte, afspraken).

instructie geluid en webcam

De maker of verspreider moet alle

aan.

materiaal verwijderen/vernietigen.

Wanneer individueel gewerkt

We gaan er echter van uit

voeren van gesprekken rondom

wordt, kan het geluid gedempt

en vertrouwen erop dat alle

kwetsbare thema’s, het aangaan

worden en het beeld uitstaan.

betrokkenen zich houden aan de

Gezinsleden die vanuit

opgestelde werkafspraken.

•

e

•

•

•
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Instructie
leerlingen

Middenbouw
Leerling is
thuis

Hoe volg je
online lessen
•

•

t/m 9.30. Gevraagd wordt of je
lessen te volgen. In SOM wordt het

Zorg voor een actieve houding

onderscheid gemaakt tussen de

(je zit op een stoel, achter een

melding ‘ZK’ (neemt niet deel) en

bureau, in een rustige omgeving

de melding ‘AO’ (afstandsonderwijs,

waarin je niet wordt afgeleid).

neemt wel deel).

Log ruim op tijd in via Microsoft

Wanneer je niet naar school kunt

Teams (de normale starttijd

JE BENT NIET IN STAAT TOT HET

komen, doorloop je de volgende

van de les geldt). Je wordt

VOLGEN VAN ONLINE LESSEN

stappen.

uitgenodigd door een klasgenoot

Wanneer je niet in staat bent om

en maakt deel uit van de les. Je

online lessen te volgen omdat je te

dient de hele les aanwezig te zijn

ziek bent, dan word je ziek gemeld.

en je webcam aan te zetten.

Je volgt geen onlinelessen. Wel

Afwezigheid
melden

•

De docent heeft minimaal 2

probeer je SOM en It’s learning te

Wanneer je niet naar school kunt

contactmomenten met jou: na

volgen. Bij langdurige afwezigheid

komen, meldt één van je ouders/

de instructie en aan het einde

neem je contact op met je mentor en

verzorgers dit telefonisch via het

van de les. Tijdens de instructie

vakdocenten.

nummer 043-3509710. De receptie

is de docent of het bord in beeld.

is voor ziekmeldingen bereikbaar

Wanneer je vastloopt, stel je

JE BENT WEL IN STAAT OM

van 8.00 t/m 8.30 en van 9.00

een vraag via de chat. Houd er

ONLINE LESSEN TE VOLGEN

t/m 9.30. Gevraagd wordt of je

rekening mee dat de docent niet

Je volgt het ritme van de schooldag

gelijk kan antwoorden.

door online de lessen via Microsoft

Houd je aan de werkafspraken

Teams bij te wonen.

wel/niet in staat bent om online
lessen te volgen. In SOM wordt het
onderscheid gemaakt tussen de

•

(zie kaart ‘Hybride onderwijs’).

melding ‘ZK’ (neemt niet deel) en
de melding ‘AO’ (afstandsonderwijs,
neemt wel deel).
JE BENT NIET IN STAAT TOT HET
VOLGEN VAN ONLINE LESSEN
Wanneer je niet in staat bent om
online lessen te volgen omdat je te
ziek bent, dan word je ziek gemeld.
Je volgt geen onlinelessen. Wel
probeer je SOM en It’s learning te
volgen. Bij langdurige afwezigheid
neem je contact op met je mentor en
vakdocenten.



Bovenbouw

Hoe volg je
online lessen
•

bureau, in een rustige omgeving
waarin je niet wordt afgeleid).
•

ONLINE LESSEN TE VOLGEN

stappen.

Log ruim op tijd in via Microsoft
Teams (de normale starttijd
van de les geldt). Je wordt per
les door je docent of leerling
uitgenodigd en maakt deel uit
van de les.

•

komen, doorloop je de volgende
JE BENT WEL IN STAAT OM

Zorg voor een actieve houding
(je zit op een stoel, achter een

Leerling is
thuis
Wanneer je niet naar school kunt

Je dient de hele les aanwezig te
zijn en je webcam aan te zetten.

•

De docent heeft minimaal 2
contactmomenten met jou: na

Teams bij te wonen. Wanneer je niet

Afwezigheid
melden

fit genoeg bent om alle lessen online

Wanneer je niet naar school kunt

te volgen, maar het lukt wel om een

komen, meldt één van je ouders/

een vraag via de chat. Houd er

deel te volgen, dan overleg je met

verzorgers dit telefonisch via het

rekening mee dat de docent niet

je mentor welke lessen prioriteit

nummer 043-3509710. De receptie

hebben.

is voor ziekmeldingen bereikbaar

Je volgt het ritme van het lesrooster
door online de lessen via Microsoft

van 8.00 t/m 8.30 en van 9.00
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wel/niet in staat bent om online

de instructie en aan het einde
van de les. Tijdens de instructie
is de docent of het bord in beeld.
•

Wanneer je vastloopt, stel je

gelijk kan antwoorden.
•

Houd je aan de werkafspraken
(zie kaart ‘Hybride onderwijs’).
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